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O DESCANSO DE QUEM SEMEOU MUITO!
“Eis que o semeador saiu a
semear...” Mt 13.3
“Preciosa é aos olhos do SENHOR
a morte dos seus santos” (Sl 116:15)
Pr. Billy Graham (1918-2018) foi
para a Casa do Pai. Após 99 anos
semeando a Palavra de Deus,
nos mais diversos países e sob as
mais variadas situações, usando
de todos os recursos conhecidos,
este semeador “tudo fez por causa
do evangelho, com o fim de se
tornar cooperador com ele.” (1Co
9.23). Damos graças a Deus por
esta vida tão preciosa e usada por
Jesus para plantar o evangelho por
onde passou. O Pr. Billy Graham
foi uma personalidade mundial
reconhecida também fora do círculo
evangélico, tendo aconselhado
vários líderes mundiais, dentre
eles vários presidentes dos EUA. É
corrente uma frase de sua autoria
que autentica sua simplicidade:
“Quando chegar no céu, vou
perguntar ao Senhor por que Ele
escolheu justo um caipira de Iowa
para viver todas estas coisas.”, e

também: “Algum dia você vai ler ou
ouvir que Billy Graham está morto.
Não acredite em nada disso. Eu
estarei mais vivo do que estou agora.
Eu apenas mudarei meu endereço.
Eu irei à presença de Deus “.
Ele foi um dos fundadores do
movimento “evangelical”. Em toda
a história do cristianismo foi o
evangelista que falou pessoalmente
para mais pessoas da cruz de Cristo
como único meio de salvação. Entre
1958-1960, pregou em eventos
evangelísticos no Caribe, na África,
na Europa, na Austrália, na Nova
Zelândia e nos Estados Unidos. E, no
período entre 1988-1990, Pr. Billy
Graham pregou em campanhas
evangelísticas na República Popular
da China, na União Soviética, no
Canadá, na Inglaterra, na Hungria,
na República Federal da Alemanha,
em Hong Kong e nos Estados
Unidos. Segundo a associação que
leva seu nome, ele pregou em 185
dos 195 países do mundo e mais de
3 milhões de pessoas declararam fé
em Cristo Jesus por meio de suas
pregações. Isso o torna um dos mais

influentes pregadores da Palavra
de Deus em todos os tempos.
O pastor Billy Graham morreu aos
99 anos na manhã da quarta-feira
(21/Fev), em sua casa na Carolina
do Norte (EUA). Deixa um legado
marcante
como
evangelista,
sendo conhecido e respeitado por
milhões e por realizar cruzadas
evangelísticas com o objetivo de
tornar Jesus conhecido em todo
o mundo. A igreja de Jesus foi
“silenciada” com esta notícia, e neste
ano temos a tarefa de seguir o seu
exemplo e semear a “boa semente”
no local onde estamos. – Este é o
nosso alvo em 2018 – “A Bíblia não
manda que os pecadores procurem

a igreja, mas ordena que a igreja
saia em busca dos pecadores”.
Neste edital, prestamos nossa
simples homenagem a este valioso
homem de Deus e reproduzimos
outra frase sua: “Se alguma coisa
foi cumprida através da minha
vida, foi apenas a ação de Deus,
não a minha, e Ele - e não eu - é
o merecedor de toda glória. ”
Pr Valdemberg Viana

Motivos de Oração
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças ” (Fp 4.6)
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Nossa gratidão a Deus pela Salvação em Jesus Cristo;
Nossa gratidão pela ação do Espírito Santo em nós;
Nossa gratidão à Igreja de Jesus pela comunhão e apoio;
Ore em favor dos nossos irmãos enfermos;
Ore também em favor dos desempregados;
Peça o cuidado do Pai para os irmãos que irão se batizar;
Confirme em Jesus a vida do Ministério de Expansão;
Louve ao Senhor pela vida do Pr. Vinícius e Débora;
Clame a graça de Jesus para nossos jovens;
Ore em favor da vida e saúde do Pb. Manoel Coutinho e Ana Lúcia Cruz;
Ore em favor da vida e saúde do Dc. Robson e Soraia;
Peça em favor da Congregação de Atibaia;
Ore ao Senhor pelo Mis. Francisco Carvalho (Amapá);
Agradeça e ore ao Senhor pela Orquestra do CEM.
Idosos: Ondina Rodrigues, Carmem Luna, Lucy Costa, Adna Wiik, Albertina, Marta Costa,
Ester Ribeiro, Lourdes Polon, Maria Luiza X. Costa, Leontina Monteiro, Maria Dilma, Elvina de
Paiva, Luiz Monteiro, Dª. Nilza, Anália Garcia, Erinéia e Elpídio.
Enfermos: Odete Marsi, Dilma de Freitas, Dc. Billy, José Carlos Silva, Esdras Costa, Ageu
Pereira, Eder Oliveira, Maria Dilma Bueno, Maria Eduarda, Zélia Moura e Pb. Manoel Arantes.

Notícias

fique bem informado!

ICE CANTO DO MAR - Por conta do
excesso de chuvas nos últimos dias no
litoral, várias casas foram inundadas e a ICE
Canto do Mar se mobilizou para ser um meio
por onde essas famílias podem receber apoio
tanto espiritual como físico. Uma logística
foi montada pela Igreja e eles recolheram
material para dar assistência, coisas como
roupas, sapatos, comidas não perecíveis...
Graças a Deus por esta iniciativa que ajudou
várias famílias.

rogamos que os irmãos orem por eles e se
apresentem para apoio.

EDEN LAR DOS IDOSOS – Numa
abençoada
assembleia
geral
extraordinária ocorrida no sábado (24/
Fev), o EDEN LAR assumiu o desafio e o
compromisso de trabalhar com idosos,
num terceiro polo localizado no bairro do
Bonsucesso. Será chamado ÉDEN LAR DOS
IDOSOS, e estará sob a liderança do Pb. José
Carlos. Entendemos ser a vontade de Deus
e contamos com orações para este novo
desafio, para que por ele o bom nome de
Jesus seja glorificado e nossos queridos
idosos sejam bem assistidos.

PEQUENOS GRUPOS – O Conselho se
reuniu na quinta feira (22/Fev) e, dentre
outras coisas, convidou e definiu o Pr. Vinícius
como líder dos PGs. Ele irá desenvolver um
trabalho junto com os líderes e hospedeiros
dos PGs, bem como motivará a criação de
novos grupos.

DIREÇÃO DO CULTOS – Neste mês de
março teremos os seguintes Presbíteros
na liderança dos cultos: Dia 04 – Marcos
Demant; dia 11 – Eduardo Castello; dia 19 –
Milton Carlos; dia 26 – Domingos Barbosa;
“É necessário que façamos as obras daquele
que me enviou, enquanto é dia; a noite vem,
quando ninguém pode trabalhar.” (Jo 9.4).
ATIBAIA – Com a vinda o Pb. Samuel
Pereira para o ministério do Ensino, o
Conselho convidou o Pb. Roberto Vieira para
assumir como diretor daquela congregação.
Após orar e compartilhar com a esposa o
convite foi aceito. O Conselho confirmou o
seu nome e o culto de posse será marcado
para Abril.
MATURIDADE – O reinício das atividades
do Ministério de Maturidade foi marcado
pela presença de 16 irmãos. Agradecemos
ao Senhor pela dedicação e empenho do
Rodrigo e Aline por estarem à frente, e

ASSEMBLEIA GERAL – Líderes de
Ministérios e Diretores de Congregação,
juntem-se com os seus liderados e façam
os relatórios das atividades de 2017 e os
encaminhem para o Conselho Espiritual para
análise e aprovação. A data para entrega é 07/
Mar. A Assembleia para leitura dos relatórios
será no dia 25/Mar, às 9h.

CENTRAL KIDS - Convidamos todos os
pais, juntamente com seus filhos, para
o encontro “Pais&Filhos”. Será dia 10/Mar a
partir das 10h na casa da Tia Izolina Costa. Sua
presença é muito importante! Trataremos de
um tema importantíssimo na vida de nossas
crianças. Maiores informações com Jonas e
Ângela.
AÇÃO DE GRAÇAS - No dia 11/Mar, pela
manhã, haverá um momento de gratidão
a Deus pela vida da Maria Eduarda Bork. Toda
a igreja está sustentando a familia em oração
e é por isso que nos juntaremos em gratidão
ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito
na vida da Maria e através dela.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - Nesta semana
a Dª Nilza e Vanda convidam as irmãs
para Reunião de Oração no dia 07/Mar. Será
ás 14h30 na casa da Leila Pereira. Neste
endereço rua Dorival Domingues da Silva,
173, Morada da Serra. Tel: (12) 99717-3480.
BÍBLIA DA ESCOLA BÍBLICA - Com
desejo de facilitar a aquisição, nossa
Editora está fazendo uma promoção até este
Domingo (04/Mar), ao preço de R$ 90,00. Os
interessados procurem a Sônia Nascimento.

Reflexão Diária
“Havia um homem na terra de Uz, cujo
nome era Jó; homem íntegro e reto,
temente a Deus e que se desviava do mal”
(Jó 1.1) Vamos conhece um pouco mais da
história de Jó: Segunda feira – Jó 2.1-13
(aflições e paciência); Terça feira – Jó 3.126 (o dia de nascer); Quarta feira – Jó 4.121 (o amigo Elifaz); Quinta feira – Jó 5.1-

27 (o amigo exorta); Sexta feira – Jó 6.1-30
(as queixas de Jó); Sábado – Jó 7.1-21 (Jó
com Deus); Domingo – Jó 8.1-22 (o amigo
Bildade). “Nu saí do ventre de minha mãe
e nu voltarei; o Senhor o deu e o Senhor o
tomou; bendito seja o nome do Senhor!”
(Jó 1.21)
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Caio Coutinho
Daniel Vilanova
Maria da Piedade
Andressa Ribeiro
Paulo Felício
Isabela Stolf
Gabriel Ramos
Márcio Eduardo
Dominique Barbosa
Dc. Renato Abraão
Carol Maia
Ágata
Cláudio Castello

HOJE
GRUPO 3
Dc. Cláudio Osiro
Dc. Robson Barbosa do Vale
Pb. Paulo Fernando Costa Mendes
Pb. Manoel Coutinho Costa
Amilton César Sória
Isa Fogaça
Jaime Antônio Gonçalves
Jeter Guedes de Melo
Soraia Soares do Vale

Casamento
02 - Pb. Paulo Fernando e Eliane Mendes
03 - Pb. Eliel e Anabel Costa
11 - Reinaldo e Rachel Mantovani

Agenda Semanal
Domingo

09h00 - Culto
10h15 - Escola Bíblica
19h15 - Culto

Quarta-feira

08h00 - Reunião de Oração - manhã
14h30 - Reunião de Oração - tarde
19h30 - Reunião de Oração - noite

PRÓXIMO SÁBADO
GRUPO 4
Dc. Sullivan Barbosa Scolastrici
Dc. Marcos do Nascimento
Pb. Samuel Alves Pereira
Pb. Milton Carlos dos Santos Jr.
Antônio Celestino Julião
Aparecida Toledo Julião
Laura Nascimento
Ludmila Crevelin Stolf
Márcio Stolf
Miriam Alves dos Santos

Rua Coronel José Monteiro, 167 - Centro - CEP 12210-140.
www.icesjc.com.br - e-mail: icecentral@terra.com.br - Fone: (12) 3921-3971
Culto On Line – acesse www.canaluptv.com
Pastor: Valdemberg Rodrigues Viana – Cel.: (12) 9 8127-5927 Segunda a quinta – 9h às 17h30.
Pastor Auxiliar: Vinicius Ferreira – Cel.: (12)9 8199-8135 Terça a sexta – 9h às 18h.

